Quina de São João vai sortear
R$ 170 milhões; saiba quando!
Além do mega sorteio no dia 26, nesta quarta-feira (09), a
Mega-Sena sorteia cerca de R$ 12 milhões. – (Foto:Reprodução)
A Quina de São João sorteia este ano um prêmio estimado em R$
170 milhões. Faltam três semanas para o sorteio, que será
realizado no dia 26 de junho.
De acordo com a Caixa, o prêmio é o maior da história da
modalidade. As apostas já podem ser realizadas nas lotéricas
de todo o país ou pela internet.
Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre
os 80 disponíveis. O apostador também pode deixar o sistema
escolher os números, por meio da aposta no formato
Surpresinha. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2, 3,
4 ou 5 números. O preço de uma aposta simples, com cinco
números, é de R$ 2.
DIA DE MEGA
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (9) um prêmio acumulado
de R$ 12 milhões. As seis dezenas do concurso 2.379 serão
sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço
Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na
cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília),
nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou
pela internet, pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias
Caixa ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do
banco.
Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e aplique o valor na
poupança, receberá R$ 14,4 mil de rendimento no primeiro mês.

O preço de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas,
custa R$ 4,50.
Por:Cintia Magno
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